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Med det breda 
sortimentet

FOTBOLL
Träningsmatcher
Lilla Edet – Vretstorp 2-1
Mål: Agim Kastrati, Erik Leinonen.

Assyriska – Ahlafors 1-1 (0-0)
Mål: Jihad Nashabat.

Frändefors – Skepplanda 2-0 
(2-0)

Tollered – Älvängen 0-2 (0-0) 
Mål: Rahel Faraj, Rasmus Eriksson.

Damer
Sollebrunns AIK – Skepplanda 1-5
Mål SBTK: Jennifer Thiel 4, Michaela 
Berntsson 1.

Kungälv FF– Lilla Edet 1-4
Mål LEIF: Nathalie Boström 3, Sandra 
Mellqvist 1.

DM Västergötland
Lidan – Skepplanda 2-10 (1-1)
Mål SBTK: Daniel Larson 5, Christian 
Rönkkö 2, Mikael Maliniemi, Danny 
Eriksson, självmål.

Alvhem – Vara 0-3 (0-1)

DM Göteborg
Zenith – Älvängen 0-4
Mål: Patric Skånberg 2, Rasmus 
Eriksson, Anton Sahlback-Nilsson.

Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Särökometerna 22-29 
(10-15)
Mål Ale: Hafstein Hafsteinsson 7, 
Marcus Hylander 6, Mattias Wahl-
qvist 4, Niklas Svensson 2, Christof-
fer Engström, Fredrik Berggren och 
Martin Olsson 1 vardera. Matchens 
kurrar: Marcus Hylander 2, Hafstein 
Hafsteinsson 1.
Division 3 Västsvenska V
Särökometerna     22 189       36
Nordpoolen           22 102       35
Ulricehamn           22 119        32
ÖHK Göteborg        22  42        32
Ale HF           22  80       29
Rya                           22  46       25
Banér                       22 –20       20
Jugo Swed           22 –62        13
Fjärås           22 –121        13
Hisingen            21 –60        12
Olli            22 –100        11
Torslanda            21 –215        4

Division 4 Göteborg damer
Nödinge SK – Göteborg KVIK 
29-15 (14-7)
Mål NSK: Elina Mathiasson 9, Jes-
sica Peterson 6, Caroline Karlsson 
5, Marie Karlsson 3, Jessica Edler 
2, Sandra Josefsson 2, Michaela 
Sjöstand och Ranja Rmayle 1 
vardera. Matchens kurrar: Jessica 
Peterson 2, Elina Mathiasson 1.
Division 4 Göteborg, damer
Nödinge             18 156       36
Crocodiles             17  93        23
Stenungsund           17  18         19
Wasaiterna U           16  11           19
Göteborgs KvIK       17  0           17
Baltica            17 –24        14
ÖHK Göteborg         17 –29        14
Ale HF            17 –35        12
Rya            17 –46       12
Bafftjejerna            17 –144       4

BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog 10 par. Medel var 108 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Elsa Persson/Rickard Johansson  140
2. Lilly Karlbom/Curt Nilsson          138
3. Sune Johansson/Karl-Axel Karlsson    137
4. Nils Lindström/Stig Christensson 122
5. Göte Olsson/Raimo Penttilä       108
    Ingrid Andersson/Ronny Andersson   108
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ÄLVÄNGEN. Ale HF:s 
herrar slutade till sist 
på en femteplats i divi-
sion tre västsvenska 
västra.

Ett steg i helt rätt 
riktning.

Även seriesegrande 
Särökometerna sattes 
under hård press och 
fick ta till brysta medel 
för att besegra Ale HF 
eller vad sägs om tre 
matchstraff…
– Vi tvingade dem att spela 
fult och det var synd att vi inte 
lyckades utnyttja det bättre. 
Tre röda kort tyder ju faktiskt 
på att vi i alla fall skrämde 
dem lite, säger den målfar-
lige kantskyt-
ten, Hafstein 
Hafsteins-
son.

Tillsam-
mans med 
Marcus Hy-
lander, som båda måste anses 
vara årets stora utropstecken, 
höll han Ale kvar i matchen 
under en tuff första halvlek. I 
25 minuter hade hemmalaget 
bara två målskyttar…

– Vi hade inget skytte att 
tala om idag. Först i slutet 
kom vi igång lite. Det krävs 
för att slå lag av den här kali-
bern, säger lagledaren, Frank 
Wahlqvist.

Särökometerna hade desto 
bättre utdelning från nio 
meter. Det small med jämna 
mellanrum, men David Niel-
sen i Alemålet fredade målet 
tämligen väl. Särökometerna 
som jagade serieseger hade en 
femmålsledning i paus. Gäs-
terna gjorde klokt i att inte 
slappna av. När hemmalaget 
åter satte in förstauppställ-
ningen med Fredrik Berg-

gren, Mattias Wahlqvist och 
Marcus Hylander på nio meter 
gjorde det ont i Älvängens kul-
turhus. Ledningen minska-
de till tre bollar och trenden 
var tydlig.

– Men så gör vi några enkla 
misstag, drar på oss en utvis-
ning och missar några pass-
ningar. Det hade vi inte råd 
med, säger Wahlqvist.

Jodå, Ale HF kom tillba-
ka en gång till. Efter tre mål 
av Marcus Hylander och två 
gånger Hafstein så hade laget 
plötsligt kontakt igen. Sär-
ökometerna som var taggade 
till tusen och spelade med in-
ställningen att kriga ända in 
i kaklet gasade på nytt. När 
15 minuter återstod hade två 

av gäster-
nas främ-
sta spela-
re fått lämna 
planen och 
det blev snart 
en tredje.

– Det var tufft, men det 
ska det vara i handboll. Särö 
var duktiga på att göra de vik-
tiga målen, så fort vi närma-
de oss hade de en växel till. 
Nästa år ska vi vara ännu bättre 
och då….funderar Hafstein 
Hafsteinsson.

Det finns det alla möjlig-
heter till för Frank Wahlqvist 
hoppas på en tidig försäsong.

– Jag hoppas att killarna vill 
ta ett steg till och då krävs att 
vi lägger extra mycket kraft på 
styrke-, kondition- och spän-
stträning.

Årets femteplats är ta-
bellmässigt densamma som 
i fjol, men notera att Ale tog 
sju poäng mer denna säsong. 
Samma utveckling nästa år och 
laget är i tvåan.

Ale HF pressade seriesegrarna
– Gästerna tvingades till tre matchstraff för att bärga full pott

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se Martin Olsson visade prov på ett härligt ”häng” när han satte 21-27 mot Särökometerna.

HANDBOLL
Div 3 Västsvenska västra
Ale HF – Särökometerna 22-29

HANDBOLL

Din nya arbetskamrat
Ford Transit
fr. 1900:-/mån

Bättre Bil

…Christian Fredriksson, tränare för Lilla Edets 
IF:s herrar i division 3 NV Götaland.

Hur känns det inför den 
stundande premiären?

– Det finns inget att klaga 
på. Killarna har visat en härlig 
inställning under försäsong-
en och vi har gjort bra resul-
tat i träningsmatcherna. Vi 
föll knappt mot Torslanda i 
Svenska Cupen (1-2) och fick 
där ett kvitto på att vi ligger 
väl framme.

Hur var helgens trä-
ningsläger?

– Bra! Vi bodde i Båstad 
och tränade på konstgräs i 
Förslöv. 18 spelare fanns med 
på lägerhelgen. Matchen mot 
Vretstorp vanns med 2-1.

Vad är du mest nöjd med 
så här långt?

– Det är vårt försvarsspel 
över hela planen. Aggressi-
viteten högt upp i banan har 
vi klarat av riktigt bra. Sedan 
finns det lite småsaker att 
jobba med. Anfalls- och pass-
ningsspelet kan bli bättre.

Vilken spelare har gjort 
störst avtryck?

– Jonathan Gustavsson 

har varit väldigt bra. Viktor 
Lundin gjorde också en 
mycket bra insats som yt-
termittfältare mot Stenung-
sund. Konkurrensen är bra 
och jag har gått runt på 
ganska mycket folk i match-
erna. Snart är det dock dags 
att börja forma ett lag.

Inga skador som oroar?
– Vi har lite småskavan-

ker på Joakim Berg, Dick 
Muller och Emil Lundblad. 
Marcus Olsson har haft ont i 
en fot, men var på lägret ändå.

Vilka möter ni i premi-
ären?

– Vi spelar mot Viken borta 
den 17 april. Åmålslaget har 
gått bra i träningsmatcherna 
så här långt, men vi ska ha en 
jättebra chans. Målsättning-
en är åtminstone att kunna ta 
en poäng.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Stig Santa, handbollslegend i Redbergslid och 
två gånger tränare för Ale HK.

Legender spöade 
Ale HF:s B-lag
ÄLVÄNGEN. Det var som att vrida 
tiden tillbaka när legenderna radade 
upp sig i Älvängen kulturhus.

Ale HF:s B-lag mötte Redbergslids oldboys 
med Stig Santa och stormålvakten Bengt 
Westfahl i laget.

Hur det gick?
De vita eleganterna vann med fyra mål (30-

26) och Santa gjorde enligt rapporten hälften 
av målen. Den gamle, 53 år, kan med andra 
ord fortfarande.     PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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